
 
 

 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานเลขานุการกรม ฝายประชาสัมพันธ โทร.๙๙๐๑๖ 

ที่  สธ.๐๖๐๑.๐๖/ วันที่        พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  สรุปผลการจัดการขอรองเรียนเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

 

เรียน ผูแทนฝายบริหารคุณภาพกรมวิทยาศาสตรการแพทย (นายแพทยปยะ ศิริลักษณ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

 

  สํานักงานเลขานุการกรม ขอรายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนกรมวิทยาศาสตรการแพทย
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 

ว/ด/ป 
ผูรอง/

ชองทาง
รองเรียน 

หนวยงานรับ 
ผดิชอบ 

ประเด็นรองเรียน ผลการดําเนนิการ 

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 
(เรือ่งเดิม/ 
รายงานผล   
การดําเนินการ/   
ปดขอรองเรียน) 

ศวก.ที่ ๗ 
ขอนแกน /
หนังสือ
ราชการ 

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๗   
ขอนแกน 

ไมมีระบบการปองกัน      
การเขาถึง ระหวาง
ผูประกอบการกับผูตรวจ
วิเคราะห เนื่องจาก            
มีผูประกอบการขอติดตอ 
นักวิเคราะหผานเบอร 
โทรศพัทภายใน 

- ผอ. ไดประชุมผูที่เก่ียวของ ไดแก 
ประธานกรรมการจัดการเรื่อง
รองเรียน, ผูรองเรียน, หัวหนาฝาย 
บริหารทั่วไป และผูรับโทรศัพท 
เพื่อตรวจสอบ และหาแนวทาง 
แกไขขอรองเรียน เมื่อวันที่       
๑๑ ก.พ. ๖๔ ซึ่งในเบ้ืองตน        
ไดกําชับกับผูที่เก่ียวของกับการรับ
โทรศพัท ใหมีการตรวจสอบ   
และสอบถามผูใชบริการทุกครั้ง    
กอนมีการโอนสาย 
- ๒๓ ก.พ. ๖๔ ไดมีการประชุม
คณะกรรมการจัดการเรื่อง
รองเรียน เพื่อวิเคราะหปญหา 
สาเหตุ ปองกันการเกิดซ้ํา และได
จัดทําแนวทางการรับและโอน 
สายโทรศัพท ศวก.ที่ ๗ ขอนแกน 
(DI ๐๒๒) ไดรับอนุมัติ จาก ผอ. 
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๔ และได
สื่อสารใหทุกคนรับทราบทั่วกัน 

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ บ.โควิก 
เคทท 
อินเตอร 
เนชั่นแนล /
มาดวยตนเอง 

สํานักยาและวัตถุ
เสพติด 

พิมพเลขทะเบียนยาไมถูกตอง - แกไขและสงรายงานฉบับใหม  
ใหผูรองเรียบรอยแลว 
- กําชับผูปฏิบัติงานใหเพิ่มความ
รอบคอบในการทํา และตรวจสอบ
รายงาน 



 
 

 

 

ว/ด/ป 
ผูรอง/

ชองทาง
รองเรียน 

หนวยงานรับ 
ผดิชอบ 

ประเด็นรองเรียน ผลการดําเนินการ 

๑๗ เม.ย. 
๒๕๖๔ 

ผูพักอาศัย 
หมูบาน
ทีสเปซ ร.8 
/Line 

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๗   
ขอนแกน 

มีเสียงดังจากตัวอาคาร      
เปนประจํา วันละหลาย
ครั้ง แตชวงนี้มีเสียงดัง
มากผิดปกติ 

จากการตรวจสอบหาสาเหตุพบวา 
๑. คอมเพรสเซอรของเครื่องปรับอากาศ
ทํางานหนัก เนื่องจากหองปฏิบัติการ
ตรวจโควิด-๑๙ ทํางาน ๑๒ - ๑๘ 
ชั่วโมง/วัน 
๒. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ๑ ใน ๒ เครื่อง
เสียงดังมากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดไดจาก
หลายสาเหตุ เบื้องตนทราบวาไมมี
แผนการบํารุงรักษาเครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ
ประจําป จึงไดเปดใชเครื่องปมน้ํา
อัตโนมตัิ ที่มีเสียงดังนอยกวาเพียง ๑ 
เครื่อง และอยูในระหวางดําเนินการหา
ชางผูชํานาญเขาทาํการตรวจสอบ 

๒๕ เม.ย. 
๒๕๖๔ 

Facebook 
account : 
Lokate 
Yodium / 
กลอง
ขอความ 
Facebook 
Fanpage 
กรมวิทยา 
ศาสตร
การแพทย 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร 
สาธารณสุข 

การขอประเมิน
ความสามารถหองแล็บ
ในสภาวะวิกฤตไมควรมี
ขั้นตอนมากมาย     
และลาชา 

- ๒๕ เม.ย. ๖๔ ผูรอง แจงปญหาเขามา
ทางกลองขอความ Facebook Fanpage          
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
- ๒๖ เม.ย. ๖๔ เจาหนาที่ไดรบัขอมูล 
สอบถาม และแจงเรื่องตอไปที่ สวส.   
ทางอีเมล 
- ๒๗ เม.ย. ๖๔ สวส. ไดติดตอผูรอง  
เพื่อจะเขาไปตรวจประเมิน แตทางผูรอง
แจงวายังไมพรอมใหเขาตรวจ โดยขอ
เตรียมหลักฐาน ประมาณ ๒ วัน      
และจะติดตอกลับมาที่กรมฯ 
- ๒๗ เม.ย. ๖๔ ผูรองแจงทาง 
Facebook Fanpage         
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
วามีเจาหนาที่ติดตอมาแลว 
และขอบคุณทางเพจกรมฯ 
- (จากการตรวจสอบขอมูลการใหบริการ
ขึ้นทะเบียนใหม และการตออายุ      
การเปนหองปฏิบัติการเครอืขายตรวจ 
SARS-CoV-2 ของ สวส. พบวา
ระยะเวลาดาํเนินการยังอยูในเกณฑ     
ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด) 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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6. ผงังาน  (Flowchart) 

 

                                                              ศูนยร์ับเรืองร้องเรียน               หน่วยงานต่างๆ 

 

                                     prdmsc@dmsc.mail.go.th                       www.dmsc.moph.go.th 

 

                   Facebook ฝ่ายประชาสมัพนัธ์                                                          Fanpage เครือข่ายประชาสมัพนัธ์ 

 

 

รับเรืองร้องเรียน 

 

   

 แจง้ผูร้้องเบืองตน้ว่าไดรั้บเรืองแลว้ 

 

        พิจารณาประเดน็ 

 

   

                                   ขอ้ร้องเรียน          ขอ้เสนอแนะ 

 

     ระดบั 1         ระดบั 2            ไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ที 

 

 ส่งเรืองให้หน่วยงาน           เสนออธิบดี                     อาํนวยความสะดวก                                ส่งเรืองใหเ้จา้ของเรือง  

ทีเกียวขอ้งตรวจสอบ                                                    แจง้ขอ้มูลทีจาํเป็น 

ขอ้เท็จจริง/แกไ้ขปัญหา           เพือใหไ้ปติดต่อหน่วยงาน   

  และแจง้ผลให้ทราบ              เจา้ของเรืองโดยตรง 

   

 

              ชีแจงผูร้้อง/ปิดขอ้ร้องเรียน 

 

    

     หน่วยงานต่าง ๆ ส่งสรุปผลการจดัการ             ศนูยฯ์ สรุปผลการจดัการ 

     ขอ้ร้องเรียนของหน่วยงานให้ศนูย ์                                       ขอ้ร้องเรียนรายงานผูบ้ริหาร 

     รับเรืองร้องเรียนทุกเดือนทุก 3 เดือน 



1. ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน

2. หนว่ยงานตา่งๆ

3. prdmsc@dmsc.mail.go.th

4. www.dmsc.moph.th

5. Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. Fanpage เครือขา่ยประชาสัมพันธ์

รับเรื่องร้องเรียน
(กรณีปกติ)

พิจารณาประเด็น

พิจารณาประเด็น

ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ

ระดับ 1 ไมอ่ยูใ่นอํานาจหนา้ที่ระดับ 2

สง่เรื่องให้หนว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง/แกไ้ขปัญหา
และแจ้งผลให้ทราบ

อํานวยความสะดวก
แจ้งขอ้มูลทีจ่ําเป็น
เพื่อให้ติดตอ่หนว่ยงาน
เจ้าของเรื่องโดยตรง

สง่ให้เจ้าของเรื่อง

ชีแ้จงผูร้้อง/ปิดขอ้ร้องเรียน

แจ้งผูร้้องเบื้องตน้
วา่ไดร้ับเรื่องแลว้

ภายใน 2 ชัว่โมง

เสนออธิบดี

หนว่ยงานตา่งๆ สง่สรุปผล
การจัดการขอ้ร้องเรียน
ของหนว่ยงานให้ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนทุกเดือน

ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการจัดการขอ้ร้องเรียน

รายงานผูบ้ริหาร

รับเรื่องร้องเรียน
(กรณีเร่งดว่น)

พิจารณาประเด็น

เสนอหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูบ้ริหาร/ผอ./เลขานุการกรม

ภายใน
24 ชัว่โมง

ดําเนินการแจ้งผูร้้อง
/ปิดขอ้ร้องเรียน

ความรุนแรงระดับ 1 หมายถึง ผูร้้องเรียนเกิดความไมพ่ึงพอใจในการให้บริการในเรื่องทีส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยอํานาจของหัวหนา้หนว่ยงาน
                           เช่น พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหนา้ที ่ขัน้ตอนการให้บริการ และสิง่อํานวยความสะดวก เป็นตน้
ความรุนแรงระดับ 2 หมายถึง ผูร้้องเรียนเกิดความไมพ่ึงพอใจในเรื่องทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยอํานาจของหัวหนา้หนว่ยงาน
                           ตอ้งอาศัยอํานาจของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไมอ่ยูใ่นอํานาจหนา้ที ่หมายถึงผูร้้องเรียนเกิดความไมพ่ึงพอใจในเรื่องทีน่อกเหนืออํานาจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ขอตกลงระดับการใหบริการ 
 

 

งานที่ใหบริการ การจัดการเรื่องรองทุกข 

หนวยงานทีรั่บผิดชอบ ศูนยบริการประชาชน สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ     
1. สายดวน 1111 
 

 วันจันทร  ถึงวันอาทิตย  
ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. จุดบริการประชาชน 1111 
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 วันจันทร  ถึงวันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแตเวลา 8.30 -16.30 น. 

3. www.1111.go.th 
   

 * วันจันทร  ถึงวันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแตเวลา 8.30 -16.30 น. 

4. ตู ปณ.1111 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 วันจันทร  ถึงวันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแตเวลา 8.30 -16.30 น. 

* หมายเหตุ ชองทางเว็บไซตเปดใหบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แตเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องรองทุกขเฉพาะวันและเวลาราชการ 

 
ขอกําหนดการใหบริการ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. แบบฟอรมกรอกคํารอง (ใชเฉพาะจุดบริการประชาชน)  -  จํานวน 1 ฉบับ 
2. เอกสาร___-___ตัวจริง พรอมสําเนา__-____ที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน _ ชุด 
3. สําเนาเอกสาร___-__________ที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน _ ชุด 
4. สําเนาเอกสารประกอบคํารอง (ถามี)  จํานวน _ ใบ 

 

คาธรรมเนียม 
__-___ บาท (___-_ บาทถวน) 

 
ระดับการใหบริการ 

 

ระยะเวลา 

1. ชองทางโทรศัพท (สายดวน 1111) ใชระยะเวลาทั้งส้ิน ไมเกิน 2 ชั่วโมง   
2. ชองทางจุดบริการประชาชนทําเนียบรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111)  ใชระยะเวลาทั้งส้ิน ไมเกิน 1.5 วันทําการ   
3. ชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (เว็บไซต www.1111.go.th) ใชระยะเวลาทั้งส้ิน ไมเกิน 3 วันทําการ   

 
 



เร่ิมนับระยะเวลาเมื่อ  :  เจาหนาที่บันทึกขอมูลเรื่องรองทุกขเขาสูระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข   
สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ  :  เจาหนาที่ไดบันทึกขอมูลการดําเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข วาไดมีการ
ประสานสงเรื่องรองทุกข หรือชี้แจง หรือใหคาํแนะนําแกผูรอง หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรอง หรือระงับเรื่อง หรือยุติ
เรื่อง หรือรวมเรือ่งแลวแตกรณี 

4. ชองทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) ใชระยะเวลาทั้งส้ิน ไมเกิน 8.5 วันทําการ 
เร่ิมนับระยะเวลาเมื่อ  :  ฝายบริหารงานทั่วไปสงเรื่องที่มีเอกสารประกอบใหสวนที่รับผิดชอบ   
สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ  :  เจาหนาที่ไดบันทึกขอมูลการดําเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข วาไดมีการ
ประสานสงเรื่องรองทุกข หรือชี้แจง หรือใหคาํแนะนําแกผูรอง หรือขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรอง หรือระงับเรื่อง หรือยุติ
เรื่อง หรือรวมเรือ่งแลวแตกรณี 
 * ชองทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) เริ่มนับเวลาตางจาก 3 ชองทางแรก 
 

 

คุณภาพ 
 จํานวนเรื่องรองทุกขที่ดําเนินการไดตามมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ รอยละ 85 

 
กระบวนงาน คาเปาหมาย 

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางโทรศัพท สายดวนของ
รัฐบาล 1111  กรณีปกติ (สายดวน 1111) 

85 

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการ
ประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ (จุดบริการประชาชน 1111) 

85 

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ (เว็บไซต www.1111.go.th) 

85 

การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณีย กรณี
ปกติ (ตู ปณ.1111) 

85 

 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจผูมารับบริการไดคะแนนความพึงพอใจดีเย่ียมไมนอยกวา  รอยละ 85 

 
ข้ันตอนการใหบริการ 

 

กระบวนงาน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
กระบวนงานการจัดการเรื่องรองทุกข ประกอบดวย 4 กระบวนงานยอย  ศูนยบริการประชาชน 
(1)  กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองทุกข
 ทางโทรศัพท สายดวนของรัฐบาล 1111  กรณีปกติ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(2)  กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมา
 รองทุกขที่จุดบริการประชาชน 1111 ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ 

 

(3)  กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่อง
 รองทุกขทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต www.1111.go.th)  
 กรณีปกติ 

 

  



กระบวนงาน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(4)  กระบวนงาน : การดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่อง
 รองทุกขทางไปรษณีย (ตู ปณ.1111) กรณีปกติ 

 

หมายเหตุ : 1.  ระบบการจัดการเรื่องรองทุกขไดกําหนดระดับความสําคัญของเรื่องไว 4 ระดับ ไดแก 
  1) ปกติ 2) สําคัญ 
  3) สําคัญมาก 4) สําคัญมากที่สุด   
 2. การประมวลผลขอมูลเรื่องรองทุกขดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 กรณีปกติ จะเรียกขอมูลจากเรื่องรองทุกขที่มีความสาํคัญของเร่ืองในระดับ “ปกติ”  
   และ “สําคัญ” 
  2.2 กรณีที่เปนเรื่องซับซอน จะเรียกขอมูลเรื่องรองทุกขมีความสําคัญของเรื่องในระดับ  
   “สําคัญมาก” และ “สําคัญมากที่สุด” 
 3.  รายละเอียดขั้นตอนของแตละกระบวนงานปรากฎตามเอกสารภาคผนวก 
  

การรับเรื่องรองเรียน 
 

หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่  ศูนยบริการประชาชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผานชองทาง 4 ชองทาง ดังนี้ 
 - สายดวน 1111  
 - จุดบริการประชาชน 1111 

 - www.1111.go.th   
 - ตู ปณ.1111 
 ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะไดดําเนินการใหเปนไปตามผังกระบวนการจัดการตอเรื่องรองเรียน
ภายในองคกร 
หมายเหตุ : รายละเอียดผังกระบวนการจัดการตอเรื่องรองเรียนภายในองคตามเอกสารภาคผนวก  

 


